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Stichting Muziek In Huis (SMIH) stimuleert en organiseert klassieke kamermuziekconcerten op de podia van zorginstellingen,
uitgevoerd door professionele kamermuziekensembles. Intermezzo wordt verstuurd naar directies en activiteitenbegeleiders
van zorginstellingen, musici en algemeen geïnteresseerden in klassieke kamermuziek en de ouderenzorg. Kijkt u voor actuele
informatie op www.smih.nl.

'Vooral geen bingo'
door Nico de Gier (oprichter en directeur SMIH)
Binnen de ouderenzorg komt steeds meer polarisatie. Althans als we de
media moeten geloven. Enerzijds zouden er zorgcentra zijn die met moeite
slechte tot matige zorg leveren door met name de krappe financiële situatie.
Anderzijds worden de luxe en kleinschalige centra geportretteerd waarvan
de uitstekende zorg buiten kijf staat en waar de volle aandacht lijkt uit te
kunnen gaan naar zaken als goede wijn en klassieke concerten, juist door
de ruime financiële middelen. En waar 'Vooral geen bingo' wordt gespeeld.
‘Vooral geen bingo’ die krantenkop las
ik onlangs boven een artikel over luxe
ouderenzorg en ik heb hem geleend.
Het beeld dat de media schetsen is
behoorlijk zwart-wit. Hoe gechargeerd
ook, het beeld levert ons wel iets
interessants op. Het laat ons zien hoe
we de zorg beslist niet willen hebben
– ik noem het een angstscenario – en
hoe de zorg er op zijn best uit zou zien.

Het laat ons zien hoe we onze ouderen
of onszelf niet willen laten eindigen
en hoe wel. Verwezenlijking van goede
ouderenzorg heeft uiteraard met geld
te maken, echter zeker ook met
idealen, die beleidsmakers en werknemers binnen de zorgsector voor
ogen hebben, en met kennis.
En dan is er de praktijk waar een
breed spectrum te zien is tussen de

Dhr C.P. v.d. Zwam
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twee polen van uiterst zwart en wit.
Een breed spectrum met vele kleurschakeringen ertussen. En SMIH kent
al die kleurschakeringen heel goed.
Wij organiseren concerten in heel veel
verschillende zorgcentra door het hele
land en hebben daarmee een prachtige
inkijk in de ouderenzorg. We zijn actief
in huizen die 1 keer per jaar een
klassieke concert hebben tot en met
huizen met iedere week zo’n concert.
In huizen met ernstige psychogeriatrische bewoners tot en met huizen
met gezonde en nog volop actieve
ouderen. In grote steden en kleine
dorpen. In huizen met 15 bewoners
tot en met huizen met meer dan 450
bewoners. In ‘witte’ huizen en meer
‘zwarte’ huizen, om de parallel met
scholen te maken. En ook in goede
en wat minder goed functionerende
huizen.In oudbouw en nieuwbouw en
ga zo maar door, want uiteindelijk lijkt
geen enkel zorgcentrum op een ander.
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Het gepolariseerde beeld dat de
media ons voorspiegelen – veelal
door ons te tonen wat maatschappelijk
als onacceptabel zou moeten worden
beschouwd – kan en zal de sociale
zorgsector als verwijtend en kwetsend
ervaren. Begrijpelijk, want de negatieve verhalen die over ‘hen’ naar
buiten komen liegen er niet om en
worden gebracht als geldig voor de
hele zorgsector. Daar valt nauwelijks
tegen op te tornen.
Maar als we het nieuws van ‘kijk eens
hoe slecht…’ niet van een bedrijfsmatige en politieke kant, maar van
de humanitaire kant bezien, valt er
veel inspiratie uit te halen.
Idealiter worden de mensen als
individuen bejegend. Als cliënt in
plaats van patiënt. Idealiter worden
ouderen omringd met personeel dat
hen met welgemeend respect behandeld. En vice versa. Zijn ouderen
gewoon personen, die wat bereikt
hebben in hun leven en nu in rust en
op ieders eigen wijze moeten kunnen

genieten van wat hen dierbaar is.
Die niet alleen van bepaalde dingen
in het leven hóuden, maar ook andere
dingen kunnen verafschuwen. Zoals
bingo of spruitjes. Mensen die naar
believen moeten kunnen uitslapen
of tuinieren.
En het mooie is dat in veel méér
zorgcentra dan de media ons willen
doen geloven dat allemaal bestaat.
Respectvolle en individuele bejegening. Met vrijheid om het leven te
leiden zoals men dat zelf bepaalt.
Om te genieten van de dingen die men
zelf verkiest. Op alle locaties die ik ken,
ken ik mensen die idealen in hun werk
hebben. En passie voor hun werk en
voor de oudere medemens. In die
idealen en passie ligt het geheim.
Petje af voor hen allemaal want het
werk is beslist niet gemakkelijk.
En dank, want mede dankzij het
bevlogen personeel kan Stichting
Muziek In Huis nu al 12 ½ jaar en met
meer dan 5.000 concerten háár passie
realiseren: het verzorgen van kamer-

muziekconcerten op hoog niveau
in zorgcentra voor liefhebbers van
klassieke muziek die niet meer naar
de concertzaal kunnen. En die liefhebbers vindt en bereikt de stichting
in een groot aantal zeer uiteenlopende
zorgcentra. Media,
jullie zitten er naast.
En gelukkig maar!
Amsterdam, juli 2011.
Nico de Gier

CONCERTBEGELEIDERS
In januari zijn een twaalftal concertbegeleiders geworven. De meeste zijn
nu al weer maanden actief op en rond
de SMIH podia en leveren een belangrijke bijdrage aan de concerten. Helaas
is één van hen, Ellen Struick, ernstig
ziek geworden en heeft ze ook nog
botbreuken opgelopen. Ellen, veel
sterkte en een goed herstel!

DE EERSTE CD VAN SMIH IS UIT! NU TE BESTELLEN
Tegelijk met het verschijnen van dit
blad verschijnt de eerste CD van SMIH.
In het kader van het 12 ½ jarig
bestaan. Op de CD zijn prachtige
werken van o.a. Clarke, Monteverdi,
Dvořák, Harapi en Poulenc te horen
door een zestal ensembles en een

soliste, die ook veelvuldig voor SMIH
optreden of hebben opgetreden.
De CD is voorzien van een CD boekje
met uitgebreide informatie over de
ensembles en een leuke en informatieve inleiding door musicoloog
Huib Ramaer.

8:34

Duo Kramer/Kanamaru Yoko Kanamaru, altviool & Daniël Kramer, piano
Rebecca Clarke - Sonate (1919): Impetuoso

3:49
3:49
3:30

Carla Bos en Wendy Rijken harpduo
Isaac Albéniz - Granada (1886)
Franz Schubert - Serenade Ständchen (1828)
Carlos Salzedo - Chanson dans la Nuit (1927)

4:21

Mirsa Adami piano
Tonin Harapi - Vijf miniaturen (1970)

4:12
1:28
2:00

Luci Serene
Heleen Meijer, sopraan, Annette Stallinga, alt & Andrew Clark, piano
Claudio Monteverdi - Pur ti miro (1642)
Antonín Dvořák - Slavíkovský Polečko Malý (1877)
Engelbert Humperdinck - Vierzehn Engel (1893)

4:00
6:54

Duo Verso Matthijs Koene, panfluit & Stefan Gerritsen, gitaar
Mauro Giuliani - Gran Duetto Concertante (c. 1812) Andante sostenuto
Rondo militare

12 ½ jaar 1999 - 2011

5:36
2:19
1:14

Leven lang
klassieke muziek

5:33

van Monteverdi tot Harapi

Zoethoudtrio Lotte Pen, Esther Nijhuis & Nina van Helvert, saxofoons
Carl Philipp Emanuel Bach - Allegretto
Giovanni Battista Pergolesi - Adagio cantabile
Joseph Bodin de Boismortier - Rondeau
Duo Bouwer/Willers Fleur Bouwer, klarinet & Martijn Willers, piano
Francis Poulenc - Sonate voor klarinet en piano (1962): Allegro Tristamente

Kortom een echte aanrader. De CD
wordt op het festival Holland op z’n
Breedst (zondag 24 juli 2011) gepresenteerd, maar is nu al te bestellen bij
SMIH tegen kostprijs van € 10 per stuk
en (eenmalig) € 2 verzendkosten door
overmaking van het verschuldigde
bedrag op 42.77.384
t.n.v. Stichting Muziek
In Huis te Amsterdam.
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Frank Verschoor schildert

Versterking bestuur SMIH
door Frank Verschoor, kersvers bestuurlid SMIH

Mijn naam is Frank Verschoor uit
Dordrecht. Ik ben 54 jaar en heb twee
dochters en een kleindochter. Ik heb
een opleiding als theoretisch wijsgerig
socioloog aan de VU. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als wetenschappelijk onderzoeker en later als
beleidsmedewerker bij de gemeente
Dordrecht. Al vrij snel ben ik overgestapt naar de Stichting Welzijn
Ouderen Dordrecht. Dat is de start van
mijn betrokkenheid bij het werken met
(kwetsbare) ouderen. Als interimmana-

ger en later als directeur ben ik
verantwoordelijk geweest voor de
vorming van een brede welzijnsinstelling in Dordrecht. Na een korte periode
als organisatieadviseur ben ik algemeen directeur geworden bij Pro
Senectute, een zorginstelling met een
hele bijzonder historie en identiteit. Al
sinds 1921 werkt Pro Senectute
namelijk voor ouderen uit de 'betere
kringen'. Geen bingo dus maar bridge
en geen meezingers maar een klassiek
repertoire ... via Stichting Muziek In

Huis uiteraard. Dat was mijn eerste
kennismaking met dit bijzondere
verschijnsel; wat mij betreft een
schoolvoorbeeld van innovatie in het
ouderenwerk.
Na een kort uitstapje als Directeur
Buitenland bij Meavita Nederland, dat
helaas een minder goed einde kende
(Meavita ging failliet), ben ik aan de slag
gegaan als directeur bij de Stichting
Arendsdorp, die een luxe serviceflat/
seniorenresidentie beheert in de wijk
Benoordenhout in Den Haag. Mijn
belangrijkste taak daar is het realiseren
van een fraai nieuwbouwcomplex en de
begeleiding van de bewoners daarheen.
Ik werk daar nu ruim twee jaar. Door de
kleinschaligheid van de organisatie en
het directe contact met de bewoners voel
ik mij als een vis in het water. (Op de foto
neem ik deel aan een cursus kleurbeleven). Ook Arendsdorp maakt al sinds jaar
en dag gebruik van de diensten van
Stichting Muziek In Huis. Overigens
speelt muziek in mijn leven geen grote
rol. Wel kan ik vreselijk genieten van het
optreden van musici als daar de passie
en het plezier van afspettert. Ik zie dat de
bewoners van Arendsdorp genieten van
elke muziekuitvoering. Reden genoeg om
als bestuurslid mijn schouders onder de
Stichting Muziek In Huis te willen zetten.

ENSEMBLE-FLYERS
Sinds maart 2011 deelt SMIH ensemble-flyers aan het publiek uit.
Ieder ensemble heeft een eigen flyer, met informatie over de musici,
de websites en korte informatie over SMIH. Naast informatie wordt
de flyer ook gebruikt om donateurs te werven.
Donaties vanuit het publiek komen met regelmaat binnen. In de periode
maart t/m juni zijn de volgende totaalbedragen per ensemble ontvangen:
Brisa Flamenca € 10
Duo Fougère € 10
Duo Van Nimwegen & Kumar € 25
Ensemble Floreal € 70
Esther Kuiper en Froukje Degenaar € 70
Pianoduo Adriaens & Van Ojen € 25
Rotterdam Barroc Ensemble € 35
Trio Dame Blanche € 50
Willemijn Knödler en Vera Kerstens € 150
Donaties voor het algemene werk € 330
Deze bedragen komen rechtsreeks ten goede aan de concerten van de
betreffende ensembles. Ofschoon het nog niet kostendekkend is gaan
we zeker door met het maken en uitdelen van de kleurrijke flyers en krijgen
ook de ensembles die na de zomervakantie starten hun eigen exemplaar.

Stichting Muziek In Huis
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Arnold Heertje. foto: Jos van Zetten

‘De juiste snaar’
door Ankie Vytopil, medewerker sponsorwerving SMIH

Kort verslag van het symposium ‘De juiste snaar’,
gehouden op 11 oktober 2010 in het Schielandshuis te Rotterdam.
Stichting Muziek In Huis organiseerde dit symposium om het gesprek
aan te gaan over culturele identiteit en diversiteit in de zorg. Er waren tal
van 'zorgers' aanwezig die de discussie konden aanvullen met informatie en
anecdotes uit hun dagelijkse praktijk. Er waren ook vertegenwoorders
aanwezig van de stichtingen die door hun ondersteuning van Muziek In Huis
de concerten en ook dit symposium mogelijk maakten.
Aan het woord kwamen deskundige sprekers, zoals Agnes Wolbert
(PvdA-lid Tweede Kamer, ABWZ, WMO), Jannette Spiering (De Hogeweyk),
en last but not least, prof. Arnold Heertje,
econoom en emeritus hoogleraar.
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Hadassah de Boer. Foto: Feriet Tunc

Maar allereerst was er het verhaal van
de oprichter en directeur van Muziek In
Huis Nico de Gier. Hij vertelde dat hij
reeds op 11-jarige leeftijd wist dat hij
hoboïst wilde worden en hierin zo
vastbesloten was dat hij van zijn
omgeving de ondersteuning kreeg die
een aankomend professional nodig
heeft, zoals een brede muzikale
opvoeding, solfègeles, pianoles en
uiteraard uiteindelijk conservatorium.
Hij kreeg les bij zijn idool Heinz
Holliger en leefde in die tijd op kamers
zowel in Freiburg als in Nederland.
“Net afgestudeerd zat ik”, zo vertelde
De Gier, “evenwel op zwart zaad en
pakte toen het eerste het beste baantje
om de huur te kunnen betalen. Het
werd schoonmaken in Ziekenhuis Gooi
Noord…... Ik kreeg snel een contract
voor CD opnamen in Gent maar ik ben
drie weken schoonmaker geweest.
In die drie weken was ik tweemaal
overdag op de radio, Hilversum 4.
Met sonaten van Francis Poulenc,
Hendrik Andriessen en Carl Nielsen.
Samen met mijn pianiste Marjès
Benoist….. Het kleine groepje aan bed
gekluisterde medeluisteraars vond het
geweldig. Niet zozeer dat het Poulenc
was, maar dat ík het was die in hun
zaal stond. Die stond schoon te maken.
We hadden meteen heel veel gespreksstof op de zaal! Dat was in 1988”.
Daardoor merkte Nico hoe ontroerend
het kan zijn voor mensen in zorginstellingen als zijn worden geconfronteerd
met klassieke muziek. Nico voelde zich
geroerd dat zijn bijdrage in de vorm
van een optreden voor de radio hieraan
had bijgedragen. En zo is het gekomen!
Agnes Wolbert haalde de woorden
aan van Linda Lopez Dias: oud worden
is het leven dat je leidt voortzetten.
Agnes heeft als werkgebied de AWBZ
en de WMO. Zij werkt tijdens het reces
van de kamer in zorginstellingen om
van binnenuit mee te maken hoe deze
instellingen functioneren. Daarbij
viel het Agnes op dat de instellingen
sterk verschillen in levendigheid: bij
sommige instellingen komt de bedrijvigheid je tegemoet en daar blijken
dan ook veel clubs te zijn voor de
diverse hobbies zoals lezen, fotografie,
koken, uitwisseling met de buurt en

zelfs moestuinen. In andere huizen
overheerst de routine met ’s morgens
alle aspecten van de verzorging en ’s
middags een tijdvak dat geheel wordt
overgelaten aan vrijwilligers en
activiteitenbegeleiders. Het verschil zit
hem in de houding van het hogere en
midden management dat zich kennelijk
niet verdiept in de behoeften van de
bewoners. In de dynamische huizen
wordt aan de bewoners bij binnenkomst gevraagd wat men vroeger deed,
wat de hobbies zijn, wat men nu nog
zou kunnen en willen. Agnes Wolbert
hoopt dat zorginstellingen af zullen
stappen van het isolement en dat de
instellingen de wijk in zullen komen
met kleinschalig wonen en uitwisseling
op cultureel gebied.
Jannette Spiering is directrice van een
zorginstelling die zojuist een revolutie
heeft afgerond die in de spreekbeurt
van mevrouw Wolbert werd genoemd:
die naar op de bewoners’ behoeften
afgestemde kleinschalige zorg. Er is
in Weesp een hele wijk gekomen voor
ouderen die is ingedeeld naar de
leefstijl en de zorgbehoeften van de
bewoners. De instelling heeft hiermee
haar tanden gezet in een project dat
risico’s met zich meebracht (zoals
aanzienlijke overschrijding van het
budget) maar nu al landelijk als
voorbeeld mag gelden. Er wordt
regelmatig een open dag gehouden
die eigenlijk lijkt op een Uitmarkt:
het aanbod van alle activiteiten en
mogelijkheden voor de bewoners wordt
daardoor gemengd met de omgeving
van de zorginstelling. Er zijn clubs
zoals Bach en Beethoven er is een
theater dat ook toegankelijk is voor
mensen uit de omgeving.
Om zover te komen heeft de instelling
onderzoek laten doen door Motifaction.
Daar kwam een toptien uit van klachten
(eten, drinken, de was, bejegening) en
er kwamen een zevental leefstijlen uit
het onderzoek variërend van geëmancipeerde stadsbewoner tot dorpsmens
met moestuin. Deze leefstijlen zijn
verwerkt in het bewonersplan.
Er wonen nu 23 dementerende ouderen
in groepjes samen. Mevrouw Spiering
sloot haar verhaal af met de opmerking
dat normaal doen verdomd moeilijk is!

Stichting Muziek In Huis

Professor Arnold Heertje trad aan met
de opmerking dat gespreksleidster
Hadassah de Boer zijn opvattingen
al zo goed had samengevat dat zijn
aanwezigheid verder overbodig was.
Mevrouw De Boer stelde in de introductie dat Heertje ervan uitgaat dat
een groot aantal reële zaken niet in
geld zijn uit te drukken terwijl ze van
groot economisch belang zijn zoals
cultuur, natuur en welbevinden.
Het nam niet weg dat Arnold Heertje
zelf deze opvatting met verve toelichtte
door te stellen dat de maatschappij
gedehumaniseerd is en dat de
bureaucratisering van de maatschappij
vooral de zorgsector absurde vormen
heeft aangenomen. Elk onderdeel van
elke dienstverlening lijkt te zijn vervat
in zorgminuten en zorgbudgetten.
Je zult maar op de operatietafel liggen
en moeten vaststellen dat de chirurg
zijn zorgminuten al heeft opgebruikt!
Heertje stelt dat de vraag steeds moet
zijn: wat doen we voor de mensen
van nu, wat doen we voor de mensen
van straks en waar ook ter wereld.
Hij meent dat de behoefte aan kennis,
aan beleving en ontroering toeneemt
naarmate de maatschappij zich verder
ontwikkelt en hij stak zijn verontwaardiging over de slechte kwaliteit van ons
onderwijs en onderzoek niet onder
stoelen of banken waarbij het voorbeeld van het schattend rekenen op
de basisschool lachsalvo’s opriep.
Heertje meent wel dat er een ommekeer
op handen is in de samenleving waarbij
de mens en zijn behoefte en de schaal
waarop die behoefte wordt ingevuld
realistischer is dan de nu heersende
trend. De regelgeving moet worden
onderworpen aan een humane toets!

5

Hindemith in huis: een welkome dissonant
DOOR DANIËL KRAMER (PIANIST VAN O.A. DUO KRAMER/KANAMARU)
Bij de inwijding van aspirant-SMIHensembles staat het thema ‘programmering’ terecht hoog op de agenda.
Wil je je gehoor zien te bereiken dan is
het zaak een neus te ontwikkelen voor
de juiste repertoirekeuze op de juiste
plek.
Als geen ander bezit Nico de Gier zo'n
neus. Zijn ervaring als SMIH-directeur
en uitvoerend musicus heeft hij weten
te distilleren tot een fijnmazig stelsel
van richtlijnen, wetmatigheden en
adviezen, onlangs nog verrijkt met een
Paul Hindemith

zeer toepasbare onderverdeling van
SMIH-publiek in drie verschillende
categorieën. (De locaties zijn in overleg met de contactpersonen ingedeeld
in categorieën op basis van de
(gemiddelde) concentratiespanne
van de bewonersgroep, behoefte aan
toegankelijkheid versus avontuur,
vertrouwdheid met klassieke concerten
en muziek, en de mate van contactuele
mogelijkheden. - NDG).
Naarderheem, Bussum. Een prachtige,
zeer concertwaardige locatie. Op een
grauwe zaterdagmiddag heeft Yoko
Kanamaru, 'mijn' hooggewaardeerde
altvioliste, de solosonate op. 25,1
van Hindemith op de lessenaar staan.
Een werk geschreven in de ‘roaring
twenties’ vol dissonanten en rauwe
uithalen waarin de componist als een
6

waar ‘enfant terrible’ alle tot op dat
moment geldende muzikale wetmatigheden en richtlijnen aan zijn laars lapt.
'Tonschönheit ist Nebensache' luidt
één van de speelaanwijzingen. Kortom,
muziek die thuishoort in absoluut géén
van Nico de Gier's drie SMIH-publiekscategorieën.
Het grote moment breekt aan.
Bevangen door een voor SMIH-concerten onkarakteristiek tikje nervositeit
(ik speel dit stuk nota bene niet eens
mee!) betreden wij het podium.
Natuurlijk trekken we
niet ongewapend ten
strijde. We streven
naar een aanstekelijke
inleiding, die nieuwsgierig maakt en
enthousiasmeert
(ook een speerpunt
tijdens genoemde
inwijdingenssessies!).
Alle mogelijke verbale
registers worden
opengetrokken ('vol
op het orgel' noemen
sommige politici dat
tegenwoordig) ter
aanprijzing van dit
schitterende voorbeeld
van muzikale avantgarde.
Yoko zet in met een
snerpende tritonus (een schurende
samenklank, ook wel Diabolus in
Musica genoemd). Haar spel geeft
blijk van overtuigingskracht en grote
beheersing. Elk zichzelf respecterend
altist heeft dit werk op zijn repertoire
staan, maar bij Yoko zit het in al haar
vezels.
Men luistert ademloos, zonder gemor,
gemurmel of gemopper. Zou ons
publiek Hindemith's statement over
klankschoonheid onderschrijven?
Krijgen we alle neuzen één kant op?
Waarom eigenlijk ook niet. Hier zit een
generatie voor ons die de ontwikkeling
heeft kunnen volgen van telegrafie tot
twitter, van Hispano Suiza (wie van U
kent ze nog?) tot Hummer, van Marlène
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Dietrich tot Madonna. Zij was getuige
van de onvoorstelbare vlucht die
cultuur, politiek en lucht- en ruimtevaart de afgelopen halve eeuw hebben
genomen. Deze mensen hebben
grotere maatschappelijke veranderingen meegemaakt dan wie ook; voor
hén was ‘meegaan met je tijd’ geen
loos begrip maar een bestaansvoorwaarde. Er zijn wellicht oud-verzetsstrijders onder hen. Deze generatie
heeft de basis gelegd voor onze
huidige economische, politieke en
sociale vrijheden. En uitgerekend
deze mensen zouden met een sterk
staaltje altvioolrepertoire op de kast
zijn te jagen?
Na een warmbloedig applaus staat
plotseling een heer op van de eerste
rij, neemt de microfoon ter hand en
brengt op gloedvolle wijze hulde aan
de ‘meer dan uitmuntende altvioliste’,
de 'eigenzinnige Hindemith' en muziek
in het algemeen. Het is werkelijk een
toespraak die een doorgewinterde
FNV-voorman of Saab-directeur niet
zou misstaan. De sfeer kan niet meer
stuk. Hilariteit en opgetogenheid
strijden om de eer.
De maandag erop heerst paniek
in Naarderheem: de microfoon is
spoorloos. Ik moet hen teleurstellen:
mijn zaterdagse pak vertoont geen
spoor van een dergelijk object,
mijn rugzak evenmin. Ter plekke
was grondige huiszoeking bij de
redenaar in kwestie óók zonder
resultaat gebleven.
De woensdag brengt verlossing: een
oplettende schoonmaakster vindt de
microfoon. In de plantenbak naast het
podium. Alsof de duivel ermee speelt.

Daniël Kramer

'Bellen met de AB-er'
Resultaat van een jaar lang klantenwerving
door Cora Hollema, medewerker PR en werving SMIH
'AB-er'?? Jazeker: dat is de gebruikelijke afkorting die staat voor 'Activiteiten
Begeleider'. Nog onbekend was ik met deze functie toen ik op 1 maart 2010 in
dienst kwam van de Stichting Muziek In Huis. Dat was gauw verholpen want dé
contactpersoon bij mijn klantenwervingsactiviteiten is met name de AB-er. Ruim 220
AB-ers heb ik gebeld, informatie opgestuurd en gemaild, nog eens gebeld, offertes
gemaild en een jaar later telden we 20 nieuwe klanten. Een momentopname.
De AB-er is de duizendpoot die in zorgcentra o.a. muziekoptredens organiseert.
Muziek in welke vorm dan ook is een vast onderdeel van het activiteitenprogramma.
Wat mij echter vooral getroffen heeft is het feit dat er op dit moment nauwelijks
richtlijnen schijnen te bestaan waaraan het activiteitenprogramma c.q. cultuur- en
muziekaanbod in de reguliere zorg moet voldoen. De invulling van het activiteitenprogramma lijkt geheel voor rekening van de individuele AB-er te komen. Houdt de
AB-er van klassieke muziek dan is er kans op een klant. Houdt de AB-er niet van
klassieke muziek dan is die kans er nog steeds maar in praktijk te verwaarlozen.
Hoe anders is het beeld dat opdoemt uit het groeiend luxe segment in de ouderenzorg. Dat profileert zich wat het cultuuraanbod betreft met name d.m.v. klassieke
concerten. Het zet zich af tegen de 'bingocultuur' van de reguliere zorg. Dit luxesegment zat niet in het adressenbestand dat ik geacht werd te benaderen. Het was
'bijvangst' die mij gaandeweg opviel met name omdat ons product, de klassieke
kamermuziek, daar expliciet als reclame wordt ingezet. 'Een goed voorbeeld van een
activiteit is het (veelal klassieke) concert dat iedere vrijdagmiddag op locatie wordt
georganiseerd', zo adverteert een nieuwe luxe koepel van zorgcentra op zijn
website.
Toch zijn er signalen dat er ook in de reguliere zorg meer aandacht komt voor
klassieke muziek. Onlangs hoorde ik tot mijn verbazing uit de mond van een AB-er
uit een regulier zorgcentrum: ‘Het is een kleine groep die van klassieke muziek houdt.
Maar er is vraag naar en daar moet je aan voldoen.’ Weer een andere AB-er die ik aan
de lijn had beweerde: 'Het publiek verandert. Er komt meer vraag naar klassieke
muziek omdat het huidige publiek beter is opgeleid dan de vorige generatie'. Dit is
een volstrekt nieuw geluid.
Zou het zo kunnen zijn dat de reguliere en nu ook deels geprivatiseerde zorgcentra
zich met kwaliteit in muziekaanbod willen profileren en dus concurreren? Is dat een
antwoord op het opkomende luxe segment in de zorg dat met name adverteert met
klassieke concerten?
Een recent bericht in de Volkskrant wijst in dezelfde richting. Dit artikel is onderdeel
van een reeks over de kansen die de zilveren economie biedt. Hier gaat het over de
ouderenzorg die zal veranderen doordat de eerste lichting babyboomers haar 65ste
verjaardag viert. Deze vitale generatie zal hoge eisen stellen. 'Wie wil nu met
onbekenden bingo spelen en René Froger luisteren als je gewend bent veel te reizen
en thuis met je eigen vrienden naar klassieke muziek te luisteren'. (Volkskrant 23
februari 2011)
Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de SMIH. Bel ik nu een AB-er en
beluister ik weinig animo voor klassieke muziek dan neem ik alvast een voorschot
op de nieuwe trend: ‘Maar mevrouw, het is vast maar een kleine groep die van
klassieke muziek houdt. Maar er is vraag naar en waarom zou u daar niet aan
voldoen? Bovendien, het publiek verandert en er komt meer vraag naar klassieke
muziek omdat het huidige publiek beter is opgeleid dan de vorige generatie'.
Een nieuwe benadering van de AB-er die mij door AB-ers zelf is aangereikt.
En het werkt! Een veelbelovende ontwikkeling.

Stichting Muziek In Huis

FESTIVAL HOLLAND
OP Z’N BREEDST.
Op zondag 24 juli 2011 vindt voor
de tweede keer het festival Holland
op z’n Breedst plaats. Locatie is de
prachtige buitenplaats Akerendam
te Beverwijk, zetel van Fonds
Sluyterman van Loo. De organisatie is in handen van dit fonds,
het Kennemertheater en SMIH.
Bij het ter perse gaan van dit blad
waren er nog plaatsen beschikbaar. Informatie en kaarten zijn
verkrijgbaar via SMIH en
www.kennemertheater.nl

DONEER
EEN PIANO/VLEUGEL
Slechte piano’s of helemaal
geen piano, het blijft roeien met
de riemen die we hebben. Door
subsidies en donaties heeft SMIH
al diverse piano’s en vleugels
kunnen aanschaffen en in bruikleen kunnen geven aan evenzoveel
locaties. Op dit moment wordt het
plan ‘Doneer een instrument’
uitgewerkt, dat het voor particulieren en misschien ook bedrijven
aantrekkelijk maakt goede piano’s
en vleugels in natura to doneren
aan SMIH.
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Foto’s uit het archief
In deze Intermezzo vindt u een aantal foto’s uit het archief. Zoals het eerste concert
in Maria Dommer te Maarssen met het tangokwintet Tan-Gueros in januari 2003. [1]
En het eerste concert in Mariëngaerde/Mariënweide in mei 2003 met Jacqueline van
der Zwan - fluit, Izhar Elias - gitaar & Ani Avramova – piano met de voormalig
adjunct-directeur Henny Belt. [2]
De foto die de voorpagina van de SMIH folder uit 2003 net niet haalde, met daarop
altvioliste Annemarie van den Bogaard en de heer Riemens, genomen in de tuin van
Huize Valckenbosch te Zeist. [4]
Maar ook de overhandiging van een vleugel door Tan Crone aan Huize Godelinde,
die we plaatsen in memoriam van Tan Crone, die voor de muziekwereld in het
algemeen en ook voor SMIH veel betekend heeft. [3]
Tot slot een foto van het laatste concert in Verpleeghuis Amstelhof, waar nu de
Hermitage Amsterdam zetelt. Met harpistes Carla Bos en Wendy Rijken in februari
2007. Het huis was toen al bijna leeg. Heel wat SMIH ensembles hebben in die
mooie, vaak bomvolle 18e eeuwse kerkzaal gespeeld. [5] Foto's: Esta Hoogervorst
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BTW VAN 6% NAAR 19% !
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SUBSIDIES
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PENNINGMEESTER GEZOCHT
Na 12 ½ jaar als penningmeester actief te zijn geweest, heeft René de Ridder
aangegeven per 31 december 2011 zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur en directie danken René voor zijn grote inzet voor de stichting.
Zijn vakbekwaamheid is en was van grote betekenis. SMIH is op zoek naar een
persoon, die deze belangrijke taak op zich wil en kan nemen. Actuele kennis
van financiële en fiscale zaken alsmede bestuurservaring zijn voorwaarden.

De concerten, publicaties en
andere activiteiten van Stichting
Muziek In Huis worden mede
mogelijk gemaakt door:
• Fonds Sluyterman van Loo
• Stichting RCOAK
• SNS REAAL Fonds
• Sint Laurensfonds (Rotterdam)
• Particuliere donateurs
We danken deze fondsen en
de donateurs voor hun financiële
ondersteuning en betrokkenheid.
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GRAFISCHE VORMGEVING, REIJERS COMMUNICATIE, LEIDERDORP
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Ook SMIH wordt door de bezuinigingen
en met name ook door de BTW verhoging
van 6% naar 19% getroffen. De kosten
van de concerteren stijgen daarmee.
Maar SMIH wil haar concerten voor de
zorgcentra betaalbaar houden, want de
concerten leveren terdege een bijdrage
aan het welzijn van een grote groep
ouderen. SMIH hoopt van harte mede
met particuliere donaties de concerten in
de toekomst te blijven geven. Binnenkort
maakt de regering hopelijk duidelijk of
ook kleine bedragen aftrekbaar worden.
We houden u op de hoogte. Iedere
bijdrage op rekening 515.27.46 t.n.v.
Stichting Muziek In Huis te Amsterdam
is welkom.

